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ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , ЈНМВ 4/2017
НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
Поводом, електронским путем упућеног поднескa којим се указује
азује наручиоцу на недостатке у
конкурсној документацији, саа захтевом за додатним појашњењем и ссаа молбом да се изврши промена
конкурсне документације за ЈНМВ 4/2017 Геронтолошког центра Кикинда, код Наручиоца заведеног
под бр.221/8 од 04.07.2017.. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор (појашњење конкурсне
документације)
1. ПИТАЊЕ:
Партија 1

Наручилац је за ставке 1,3 и 5 захтевао производе произвођача Ветеринарски завод Суботица .
Производи Десу С, Десу Р и Десу М се више не произ
производе
воде и нису доступни тржишту већ дуже време .
Молимо наручиоца да за наведене ставке наведе друге одговарајуће производе , како би потенцијални
понуђачи могли да испуне захтеве конкурсне документације.
ОДГОВОР:
Комисија за јавне набавке је размотрила питање и даје следећи одговор :

Наручилац је у конкурснојј документацији навео да тражи
1.

3

5

У амбуланти-бактерицид,
фунгицид, вируцид (десу
М или одговарајуће)
За одрж. и дезинфекцију
оделења бактерицид,
фунгицид, вируцид (десу
С или одговарајуће)
За запослене и корисике бактерицид,
фунгицид,
вируцид (Десу Р или
одговарајуће)

Kонцентровано средство на бази хлора.. Користи се као
процентуални водени раствор за дезинфекцију хирушких и
медицинских инструмената.
Концентровано средство на бази хлора. Користи се као
процентуални водени раствор за дезинфекцију:подних
дезинфекцију
и радних
површ., зидова, керам. Плочице, за машинско прање рубља
Користи се као процентуални водени раствор за дезинфекцију
руку

Наручилац
аручилац није захтевао одређени производ.
Наручилац је описао какве производе тражи и назначио или одговарајуће
одговарајуће,, како би потенцијални
понуђачи могли припремити одговарајућу понуду, односо понудити добра која имају
одговарајуће карактеристике у складу са потребама наручиоца.
Који/чији производи
и ће бити понуђени зависи од понуђача.
2.

ПИТАЊЕ

Партија4.
Ставка 2- освеживач вц шоља-Наручилац
Наручилац је у делу спецификације артикла захтевао производ
Бреф гел 200 мл-Наведени
Наведени производ више ни
није
је доступан у паковању од 200 мл, већ само у
паковању од 360 мл. Молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације .

ОДГОВОР:
Комисија за јавне набавке је размотрила питање и даје следећи одговор :
Наручилац је након провере података на тржишту прихватио захтев Потенцијалног понуђача
и донео одлуку да промени конкурсну документацију у партији 4 тачка 2.те ће у складу са том изменом,
бити сачињена измена конкурсне документације.
У Кикинди 05.07.2017.

Комисијa за ЈН МВ 4/2017

